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RESUMO 

Assistência Farmacêutica é definido como um conjunto de ações que 
promovem, protegem e recuperam a saúde, este seguimento envolve o Ciclo 
de Assistência Farmacêutica. O âmbito hospitalar expande a atuação e 
importância da presença do farmacêutico que reduz significativamente erros de 
medicação, reações adversas e estados patológicos. Os medicamentos 
potencialmente perigosos (MPP) apresentam risco aumentado e estão 
relacionadas ao seu processo de utilização. Assim, é nítida a responsabilidade 
do farmacêutico em relação a esses medicamentos. O principal objetivo desse 
estudo é explorar o conhecimento dos farmacêuticos e organização da 
assistência farmacêutica hospitalar para medicamentos potencialmente 
perigosos no Rio de Janeiro. Foi realizada análise das respostas de 265 
farmacêuticos, coletadas no banco de dados do Projeto Atuar. Perguntas 
referentes a formação em farmácia (Bloco A), vínculo empregatício (Bloco B) e 
processos do hospital (Bloco C) foram correlacionadas com o conhecimento 
dos farmacêuticos e a importância dada aos MPP. Os conhecimentos dos 
farmacêuticos em relação aos MPP apresentaram relação com a titulação, 
número de artigos científicos lidos, vínculo empregatício, quantidade de 
empregos, presença de lista de MPP e utilização de dose unitária. Já a 
importância dada aos MPP apresentou relação com a leitura de artigos 
científicos, vínculo empregatício e presença de lista de MPP. O tempo de 
formado e a realização de estágio em farmácia hospitalar não apresentaram 
relação com nenhuma das análises feitas. Todos os blocos analisados, 
envolvendo formação em farmácia, tipo de vínculo empregatício e os processos 
do hospital, apresentaram alguma relação com o nível de conhecimento dos 
farmacêuticos e o nível de importância dados por esses aos MPP.  

Palavras-chaves: Assistência Farmacêutica Hospitalar. Medicamentos 

Potencialmente Perigosos. Conhecimentos dos farmacêuticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Pharmaceutical assistance is defined as a set of actions that promote, protect 
and replenish health, this action involves the Pharmaceutical Assistance Cycle. 
The hospital environment expands the role and importance of the 
pharmaceutical presence that significantly reduces medication errors, adverse 
reactions and disease states. High-Alert Medications (HAM) have an increased 
risk and the damage is related to the use of process. Thus, there is a clear 
responsibility of the pharmacist in relation to these drugs. The main objective of 
this study is to explore the knowledge of pharmaceutical and organization of 
hospital pharmaceutical assistance for HAM in Rio de Janeiro. was analyzed 
answers from 265 pharmacists, collected on Projeto Atuar's database. 
Questions regarding pharmacy graduation (Block A), employment link (Block B) 
and hospital processes (Block C) were correlated with the knowledge of 
pharmacists and the importance given to HAM. Pharmacists' knowledge of HAM 
were related to the degree, number of scientific papers read, employment link, 
number of jobs, the presence of HAM list and unit dose drug distribution. The 
importance given to HAM was related to reading scientific papers, employment 
link and presence of HAM list. The time since graduation and stage in hospital 
was not associat with any of the analyzes made. All analysis, pharmacy 
graduation, employment link and hospital processes, showed some relation with 
the level of knowledge of pharmacists and the level of importance given by 
these to HAM. 

Keywords: Pharmaceutical Hospital Assistance. High-Alert Medicantions. 
Pharmaceutical knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

 

AF – Assistência Farmacêutica 

AFH – Assistência Farmacêutica Hospitalar 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

EAM – Eventos Adversos a Medicamentos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IHI - Institute for HealhCare Improvement 

ISMP - Institute for Safe Medication Practices 

MPP - Medicamentos Potencialmente Perigosos 

NPSG - National Patient Safety Goals 

OMS - Organização Mundial da Saúde  

PNAF – Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

PNM – Política Nacional de Medicamentos 

PRM – Problemas Relacionados a Medicamentos 

SBRAFH – Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 

SES- RJ – Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 

SINTOX – Sistema Nacional de Informação Toxicológica 

SUS - Sistema Único de Saúde 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Ciclo da Assistência Farmacêutica. p.11 

Figura 2 – Regiões de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. p.14  

Tabela 1 – Distribuição de frequência dos hospitais segundo as regiões do 

Estado do Rio de Janeiro. p.23 

Tabela 2 –Distribuição do total de farmacêuticos e tamanho da amostra 

segundo os estratos populacionais do Estado do Rio de Janeiro. p.23 

Quadro 1: Perguntas selecionadas sobre conhecimento dos farmacêuticos e a 

importância dada aos MPP. p. 25 

Quadro 2: Questões divididas em blocos de acordo com suas características, 

para relacionar com as perguntas sobre conhecimentos e importância dada aos 

MPP. p. 26 

Quadro 3: Fatores relacionados à formação em farmácia que impactaram nos 

conhecimentos dos farmacêuticos sobre MPP. p.28 

Quadro 4: Fatores relacionados ao vínculo empregatício que impactaram nos 

conhecimentos dos farmacêuticos sobre MPP. p.30 

Quadro 5: Fatores relacionados aos processos do hospital que impactaram nos 

conhecimentos dos farmacêuticos sobre MPP. p.31 

Quadro 6: Fatores relacionados à formação em farmácia que impactaram no 

nível de importância atribuída aos MPP pelos farmacêuticos. p.33 

Quadro 7: Fatores relacionados ao vínculo empregatício que impactaram no 

nível de importância atribuída aos MPP pelos farmacêuticos. p. 34 

Quadro 8: Fatores relacionados aos processos do hospital que impactaram no 

nível de importância atribuída aos MPP pelos farmacêuticos p.36 

 

  

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1.  INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 10 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................................................... 11 

2.1 Assistência Farmacêutica Hospitalar ........................................................................................... 11 

2.2 Rede Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro ............................................................................. 14 

2.3 Importância do Farmacêutico na Assistência Hospitalar ............................................................ 15 

2.4 Medicamentos Potencialmente Perigosos .................................................................................. 17 

2.5 Projeto Atuar ............................................................................................................................... 19 

3.  OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 20 

3.1 Objetivo Geral ............................................................................................................................. 20 

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................... 20 

4. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................................... 21 

5. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 22 

5.1 Desenho ...................................................................................................................................... 22 

5.2 Sobre o Banco de Dados ............................................................................................................. 22 

5.3 Análise ......................................................................................................................................... 24 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................................... 27 

6.1 Conhecimento a respeito de Medicamentos Potencialmente Perigosos ................................... 27 

6.1.1 Em relação a formação em Farmácia..................................................................................27  

6.1.2 Em relação ao vínculo empregatício...................................................................................29  

6.1.3 Em relação aos processos do hospital................................................................................31 

6.2. Importância (valorização) dos Medicamentos Potencialmente Perigosos ................................ 32 

6.2.1 Em relação a formação em Farmácia..................................................................................32  

6.2.2 Em relação ao vínculo empregatício...................................................................................33  

6.2.3 Em relação aos processos do hospital................................................................................35 

7. CONCLUSÃO.......................................................................................................................................37



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

Com a publicação da Política Nacional de Medicamento (PNM) em 1998, por 

meio da portaria GM/MS nº 3916, a assistência farmacêutica ganhou maior 

destaque, pois está inserida em uma das diretrizes da portaria: A reorientação da 

assistência farmacêutica. Essa diretriz vai além da garantia do acesso ao 

medicamento, pois não se limita à aquisição e à distribuição de medicamentos, mas 

também engloba atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e 

distribuição, controle de qualidade e utilização. Assim, há preocupação em certificar 

a segurança e uso racional dos medicamentos, demonstrando a importância das 

atividades dirigidas aos profissionais prescritores e aos dispensadores. 

O farmacêutico, como profissional dispensador, está inserido diretamente neste 

contexto, sendo de sua responsabilidade todas as atividades do ciclo da assistência 

farmacêutica: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 

utilização de medicamentos. Garantindo, assim, a segurança do paciente no que 

abrange a utilização de medicamentos. 

Os Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP), segundo o Institute for Safe 

Medication Practices (ISMP), são medicamentos com risco aumentado de provocar 

danos significativos aos pacientes em decorrência de falha em sua utilização.  

Dessa forma, necessitam de maior cautela em seu controle e manuseio, pois podem 

lesar permanentemente o paciente ou levá-lo ao óbito. Por isso, é de extrema 

importância a existência de profissionais capacitados a fim de reduzir riscos ao 

paciente amparado.  

O presente estudo visa explorar conhecimentos do farmacêutico e a importância 

dada por eles aos MPP, relacionando esses pontos a vários fatores envolvidos. 

Sendo o campo de estudo os profissionais que atuam na Assistência Farmacêutica 

Hospitalar (AFH) no estado do Rio de Janeiro. Seu desenvolvimento está vinculado 

ao Projeto Atuar, apoiado pela FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro), inserido no contexto do eixo hospitalar desse programa, 

que visa conhecer o perfil e as práticas dos profissionais farmacêuticos envolvidos 

com a Assistência Farmacêutica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – Assistência Farmacêutica Hospitalar 

O I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política de Medicamentos 

(1988) teve grande importância para discussão dessa prática no país, pois foram 

apresentadas propostas para desvincular a imagem do medicamento como simples 

mercadoria no processo capitalista (KORNIS et al., 2008). A assistência 

Farmacêutica (AF) seria ampliada a um conjunto de procedimentos necessários, 

tendo o medicamento como produto principal (ACURCIO, 2003). 

Posterior a essa conquista, em 1998 houve a elaboração da PNM, aprovada pela 

Portaria 3.916/98, tendo como objetivo garantir segurança, eficácia, qualidade dos 

medicamentos, promoção do uso racional e acesso aos considerados essenciais.  

A fim de reforçar o caráter amplo da AF, em 2004 foi elaborada a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que reforçou ações voltadas à 

saúde, garantindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), confirmando a 

importância do farmacêutico no cuidado ao paciente (BRASIL, 2004). 

Desta forma, a Assistência Farmacêutica é definida pela Resolução Nº 338/2004 

como um conjunto de ações que promovem, protegem e recuperam a saúde.  Este 

seguimento envolve a seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação 

do medicamento, organizados no chamado Ciclo de Assistência Farmacêutica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica. Fonte: Assistência Farmacêutica para gerentes 

municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS; 2003.p.130.  
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Essas ações estão inseridas no âmbito hospitalar, sendo que para um bom 

desempenho do ciclo o estabelecimento deve contar com quantitativo suficiente de 

farmacêuticos (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1997). A importância desse 

serviço é justificada não só por sua complexidade, mas por compor basicamente os 

cuidados ao paciente e pelos altos valores financeiros agregado ao setor (WILKEN & 

BERMUDEZ, 1999). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), para 

adequado funcionamento dessa dinâmica a farmácia hospitalar possui atribuições, 

as quais podemos agrupar em: Gestão, Infra – estrutura, Controle de medicamentos 

e produtos em saúde, Otimização de terapia medicamentosa, Informação sobre 

medicamentos e Educação permanente. 

 A Gestão, liderada exclusivamente por um farmacêutico, que por sua vez deve 

estruturar toda a logística do serviço, incluindo, planejamento estratégico, avaliação 

de desempenho, atenção às necessidades da instituição, promoção de 

treinamentos, educação continuada e participação de comissões responsáveis pela 

formulação de políticas relacionados à área farmacêutica. Desta forma, um gestor 

eficiente aquele que planeja conscientemente os orçamentos, possui bom 

relacionamento interpessoal e dispõe de planos de contingência, pois apesar de não 

ser possível prever muitas emergências, o farmacêutico gestor pode reduzir as 

consequências negativas mais graves para a instituição e o paciente (ECKEL et al., 

2014) 

O Desenvolvimento de infra–estrutura é ferramenta fundamental para o 

farmacêutico exercer de forma eficiente sua função. Essa atribuição engloba desde 

equipamentos e suprimentos para funcionamentos dos serviços hospitalares a 

serviços de manutenção que assegurem pleno funcionamento das tecnologias 

disponibilizadas. A infra – estrutura física e tecnológica é a base necessária para o 

desenvolvimento das atividades da assistência farmacêutica, devendo ser essa 

compatível com as atividades e normas vigentes, conferindo qualidade e segurança 

(BRASIL, 2010). 

O Controle de medicamentos e produtos em saúde, além do preparo, 

distribuição, dispensação dos mesmos são atividades de responsabilidade da 

farmácia, devendo ser realizadas em condições ambientais adequadas, por 
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indivíduos capacitados. A distribuição e dispensação de medicamentos deve atender 

à realidade do hospital, para que sejam realizadas de forma eficiente, priorizando 

sempre a segurança do paciente. Sugere-se a automação de serviços e processos o 

ambiente hospitalar, que permita o rastreamento de possíveis erros, na busca de 

eficiência, qualidade e segurança, garantindo também privacidade de dados para 

total integridade do paciente (LEITE et al., 2012). 

A otimização de terapia medicamentosa promove o uso racional de 

medicamentos, através de intervenções feitas pelo farmacêutico, buscando uma 

terapia mais conveniente, reduzindo Problemas Relacionados à Medicamentos 

(PRM) e Eventos Adversos à Medicamentos (EAM). Segundo dados divulgados pelo 

Sistema Nacional de Informações Toxicológica – Farmacológicas (SINTOX), 

relacionados a um estudo realizado no Brasil em 2011 relatou mais de 29 mil casos 

de intoxicação por medicamentos, o que representou cerca de 30% das notificações 

(BRASIL, 2011).  

Promover informações sobre medicamentos tem papel importante no sucesso de 

tratamento de doenças (LAUFS; RETTIG-EWEN & BOHM, 2011). Tal prática atende 

profissionais de saúde, pacientes e estudantes sobre uso e características não 

somente de medicamentos, mas também de produtos para saúde. Os dados 

transmitidos aos demais devem ser baseados em evidências, podendo os mesmos 

serem solicitados ou informados ativamente pelo serviço de farmácia. Um estudo 

realizado no Reino Unido por Bramley e colaboradores (2013), apresentou dados 

bastante positivos, em que 95% de informações sobre medicamentos, divulgadas 

por farmacêuticos, auxiliou de forma impactante na redução de riscos ao paciente, 

sendo esse o ponto mais importante dos resultados. 

A educação permanente também deve estar inserida no contexto da farmácia 

hospitalar, com a finalidade de aprimorar a utilização de medicamentos e produtos 

em saúde. Segundo Marquis e Huston (1999), a meta da educação continuada é 

promover mudanças de comportamento no local de trabalho, através de 

treinamentos práticos. O farmacêutico, apesar de reconhecer a necessidade da 

continuação continuada, tem baixa adesão a essas atividades nas instituições, 

podendo ser justificado por limitação de tempo no trabalho e falta de motivação 

(MARRIOTT; DUNCAN & NAMARA, 2007). 
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2.2 – Rede Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro 

Na esfera pública o SUS funciona com molde de gestão descentralizado, onde 

há distribuição de responsabilidades entre as três esferas do governo: Federal, 

Estadual e Municipal (Art. 17 – Lei 8080/1990). Assim, gestão da saúde do Estado 

do Rio de Janeiro é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro (SES-RJ), o que inclui a organização da Assistência Farmacêutica 

objetivando a melhoria de atendimento da demanda de produtos para saúde e 

medicamentos para da população. 

Segundo dados de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios, uma população estimada acima de 

16 milhões de habitantes e está dividido em 9 regiões de saúde (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro. Fonte: Base cartográfica IBGE 

Para assistência em saúde desta população o estado dispõe de instituições 

públicas e privadas. Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde 

(CNES) contabiliza cerca de 558 hospitais em todo o estado. 
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Ao decorrer da história o setor de saúde do Rio de Janeiro registrou problemas 

relacionados a inúmeros aspectos, como gestão, verbas, qualificação de recursos 

humanos e estrutura. Podemos exemplificar essas dificuldades enfrentadas ao citar 

o estado de calamidade pública que atingiu o setor hospitalar do município do Rio de 

Janeiro, que gerou o Decreto Nº 5392/2005, onde o Ministério da Saúde requisitou a 

gestão de seis hospitais municipais. Os demais hospitais da rede municipal do SUS 

tiveram sua administração repassada à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro. Tal decisão foi baseada na deficiência dos serviços de saúde que 

prejudicou o atendimento da rede hospitalar, trazendo riscos à vida humana 

(BRASIL, 2005). 

Diante desse quadro situacional, o SUS veio estruturando programas com o 

intuito de melhorar a assistência ao paciente. Temos como exemplo, a Política de 

Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (Qualisus), instituída 

pela Portaria Nº 396/2011, que auxilia as regiões estratégicas de maior densidade 

demográfica, por apresentarem maiores desafios e necessitarem de relativa 

prioridade, como o caso do estado do Rio de Janeiro. Esse estado foi selecionado 

para início de funcionamento do programa, que inclui em seus objetivos a 

priorização de investimento na atenção hospitalar, qualificação do cuidado à saúde e 

processos de capacitação profissional (BRASIL, 2011). Porém, embora possua 

vantagens inegáveis o projeto não comtempla estratégia direta relacionada a 

segurança do paciente (CAPUCHO & CASSIANI, 2013). 

2.3 – Importância do Farmacêutico na Assistência Hospitalar 

A profissão farmacêutica vem se moldando seu perfil de forma positiva ao longo 

dos anos, outrora o farmacêutico possuía papel mais restrito, se comparado as 

atividades que exerce atualmente. No século XXI, esse profissional se direciona a 

práticas centradas no paciente, através da participação na terapia do mesmo, 

visando sua melhor assistência, o que demonstra a grande responsabilidade social 

da profissão (RAMALHO DE OLIVEIRA, 2009). 

A AFH inclui o farmacêutico, de grande influência na qualidade de serviço 

prestado ao paciente, pois seu papel vai além da responsabilidade pelo 

fornecimento seguro e orientado do medicamento. Assim, com intuito de oferecer 

serviço de saúde de qualidade, torna-se essencial que a farmácia hospitalar tenha 
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estrutura adequada e fluxo de atividades bem definidos (OSORIO-DE-CASTRO et 

al., 2004). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o âmbito hospitalar expande 

a possibilidade de atuação do farmacêutico, podendo esse profissional exercer as 

seguintes atividades: suporte aos prescritores, participação em equipes 

multiprofissionais, acompanhamento da farmacoterapia, avaliação e elaboração de 

protocolos clínicos, participação em comissões internas (Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar – CCIH –, por exemplo), participação da produção, compra e 

garantia da qualidade dos medicamentos, entre outros. 

A importância da presença do farmacêutico atuante no hospital se comprova 

através de estudos que demonstram relação entre os serviços farmacêuticos e a 

redução significativa de erros de medicação, reações adversas e estados 

patológicos. Estes trabalhos reafirmam a capacidade desse profissional de melhorar 

a terapia farmacológica e o quadro de saúde do paciente: 

Leape e colaboradores (1999), avaliaram os efeitos da participação dos 

farmacêuticos em rounds de Centros de Terapia Intensiva nas taxas de eventos 

adversos a medicamentos. O efeito da participação dos farmacêuticos foi 

mensurado de duas maneiras: mudança nas taxas de eventos adversos evitáveis 

(lesões causadas por erro de utilização do medicamento) e número de aceitação de 

intervenções recomendadas pelo farmacêutico. Os resultados deste estudo 

demonstraram uma redução de 66% dos eventos adversos evitáveis relacionados a 

medicamentos, e 99% de aceitação das intervenções farmacêuticas pelos médicos. 

Pinto e colaboradores (2013), descreveu a atuação do farmacêutico em uma 

equipe multiprofissional, mostrando a redução da utilização de medicamentos 

inapropriados. Foram realizadas um total de 163 intervenções farmacêuticas, com 

aceitação de 82,2%. Dessa forma, atuação farmacêutica integrada a ações 

multidisciplinares otimizou a farmacoterapia aumentando a segurança e efetividade 

da assistência ao paciente.  

Cornu e colaboradores (2014), compararam o uso de um sistema com alertas 

para interações medicamentosas e a presença do farmacêutico clínico para detectar 

tais interações em uma enfermaria geriátrica de um hospital escola. Nesse estudo os 
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farmacêuticos clínicos identificaram 240 interações medicamentosas, e mudanças 

na terapia foram sugeridas para 16 dessas, das quais 13 foram aceitas pelos 

médicos. Já o sistema eletrônico gerou 6 alertas apenas, sendo que nenhum foi 

aceito pelos médicos. Assim, a presença do farmacêutico clínico mostrou-se 

eficiente, por detectar interações de forma mais específica do que o sistema 

eletrônico.  

Além disso, agrega-se maior valor ao profissional, ao citar sua importância no 

papel de gestor hospitalar, em que o mesmo deve buscar o equilíbrio econômico, 

reduzindo custos e potencializando resultados, principalmente se inserido em 

instituições públicas, as quais possuem escassez de recursos financeiros (JUNIOR 

PAULUS, 2005). 

2.4 – Medicamentos Potencialmente Perigosos 

A preocupação em prover medicamento com segurança ao paciente amparado, 

deve ser mais rigorosa quando nos referimos aos MPP. Estes fármacos, 

denominados na língua inglesa como “high-alert medication”, são assim chamados 

por apresentarem risco aumentado, podendo ocasionar lesões permanente ou levar 

o indivíduo à morte. Independente da frequência dos danos, as consequências são 

graves e estão relacionadas ao seu processo de utilização (COHEN et al., 2007). 

Esses medicamentos possuem faixa terapêutica estreita, riscos aumentados de 

causar injurias ao paciente e constituem cerca de 20% do todos os medicamentos 

(COHEN & MANDRACK, 2002).  

Algumas organizações, como o ISMP, recomendam que os profissionais da 

saúde conheçam esses medicamentos e criem métodos para seu controle e redução 

de riscos associados. Um estudo realizado por Rosa e colaboradores (2009), 

observou erros em 44,5% das 4.026 prescrições analisadas contendo 7.148 MPP. A 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e os setores de neurologia e cuidados 

intermediários foram os que apresentaram maior percentual de erros envolvendo 

MPP. Percebe-se ainda a gravidade do quadro, através de dados divulgados pelo 

Institute of HealthCare Improvement (IHI), demonstrando que 58% de danos 

causados por medicamentos em hospitais são por MPP (MEISEL, 2007).  

Dentre as estratégias que podem ser utilizadas para redução de riscos, podemos 

citar a existência de uma lista de MPP nos hospitais, a padronização de 
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armazenamento e dispensação desses medicamentos, assim como uso de rótulos 

diferenciados, checagem independente e ampliação no acesso à informação 

pertinente a esses fármacos (ISMP, 2012).  

O universo dos MPP atravessa as barreiras dos hospitais, atualmente há grande 

preocupação também com a segurança do paciente ambulatorial, que possui o 

agravante da falta de conhecimento do paciente, aumentando as chances erros. 

Dessa forma, a interação entre os profissionais de saúde com esse paciente, através 

de orientações claras e objetivas, auxilia a redução dos efeitos adversos (ISMP 

Brasil, 2013).  

Com o intuito de auxiliar a identificação desses medicamentos, o ISMP elaborou 

listas de identificação dos MPP. A classificação se dá em grupos de classe 

terapêutica e medicamentos específicos, sendo estas listas separadas por 

medicamentos de uso hospitalar e ambulatorial. 

Os conhecimentos relacionados a esse grupo de medicamentos é de extrema 

relevância, principalmente quando nos referimos aos profissionais da saúde, que 

devem estar atualizados quanto ao uso e riscos envolvidos. Esses fatores são 

preocupantes, pois estudos baseados em evidências demonstram que, profissionais 

não possuem conhecimento suficiente sobre os MPP, principalmente aqueles de 

administração endovenosa, que possuem maior risco de danos ao paciente (HSAIO 

et al., 2010). Entretanto, a educação continuada é comprovadamente uma estratégia 

eficiente para reforçar a compreensão dos profissionais aos MPP (LU et al., 2010; 

SULLIVAN et al., 2014). 

Analisando as atribuições da AFH somado ao nível de importância desses 

medicamentos, é nítida a responsabilidade do farmacêutico no controle do fluxo de 

fornecimento destes medicamentos. Este quadro torna-se mais preocupante pelo 

fato da maioria dos MPP serem administrados por via endovenosa, expondo o 

paciente a um maior risco de lesões permanentes ou fatais, necessitando assim de 

grande cautela em seu fornecimento e administração (SILVA, 2008). A valorização 

do profissional de farmácia é demonstrada por sua participação na prática clínica, 

resultando em melhoria na utilização dos medicamentos qualificando a segurança do 

paciente (MCKEE & CLEARY, 2007). 
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Medicamentos frequentemente utilizados na prática clínica, merecem atenção 

dos profissionais, como é o caso das soluções de eletrólitos. O manuseio incorreto 

de soluções de concentração inadequada, como a de Cloreto de Potássio (KCl), está 

relacionado a óbitos de pacientes (ISMP, 2009; LANKSHEAR et al., 2005). 

Mesmo com avanços no cuidado aos pacientes os riscos são presentes, por isso 

o foco na segurança do paciente é de abrangência nacional e internacional. Por 

esse motivo, em 2013 o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), através da Portaria Nº 529/2013, que aborta a 

questão do medicamento como elemento que deve ser monitorado adequadamente 

(BRASIL, 2013). 

2.5 – Projeto Atuar 

O projeto Atuar é constituído por profissionais farmacêuticos da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Secretária Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e Núcleo de Assistência 

Farmacêutica ENSP/Fiocruz.  

A pesquisa tem como objetivo analisar conhecimentos e habilidades para o 

desempenho apropriado da AF em quatro diferentes eixos: Gestão Municipal, 

Componente Especializado, Hospitalar e Atenção Primária. Seus objetivos 

específicos são: (i) descrição do perfil dos profissionais envolvidos com a AF em 

hospitais do Rio de Janeiro; (ii) verificação do nível de conhecimentos de 

profissionais da saúde (farmacêuticos, médicos e enfermeiros) em relação a MPP; 

(iii) identificação de conhecimentos e habilidades necessárias para adequado 

serviço da AFH e Exploração da dinâmica da prática da AFH; 

O projeto possui financiamento da FAPERJ e seus pesquisadores acreditam que 

conhecer o perfil e as práticas dos profissionais envolvidos com a AFH permitirá 

diagnosticar as limitações do uso racional de medicamentos. 

O presente estudo está vinculado ao componente hospitalar do Atuar, atendendo 

ao objetivo desse projeto de identificar os conhecimentos dos farmacêuticos em 

relação aos MPP. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 – Objetivo Geral 

Explorar o conhecimento dos farmacêuticos e a organização da assistência 

farmacêutica hospitalar para medicamentos potencialmente perigosos no Rio de 

Janeiro. 

3.2  – Objetivos Específicos 

 Identificar o conhecimento dos farmacêuticos em MPP correlacionando com 

características da formação em Farmácia, do vínculo empregatício e da 

estrutura e processos do hospital, 

 Entender o nível de importância dada pelos farmacêuticos aos MPP, 

correlacionando com características da formação em Farmácia, do vínculo 

empregatício e da estrutura e processos do hospital. 
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4. JUSTIFICATIVA 

A elaboração deste trabalho justifica-se pela importância dos MPP e das 

consequências de seu uso incorreto na saúde da população assistida na rede 

hospitalar do Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo estudo realizado por Aspden e colaboradores (2007), recomenda-se a 

presença do farmacêutico para sanar dúvidas em relação a medicamentos e para a 

criação de procedimentos operacionais e protocolos para uso de MPP. Isso 

demonstra a importância deste profissional no uso racional de medicamentos e a 

atenção especial que deve ser dada aos MPP.  

Porém, tão importante quanto a presença deste profissional é seu interesse em 

capacitar-se e melhorar o serviço de farmácia em prol do bem-estar do paciente. 

Para isto, é necessário conhecer a atual situação da rede hospitalar e do 

envolvimento dos farmacêuticos com os MPP. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 – Desenho  

Estudo retrospectivo descritivo realizado em análise de banco de dados 

elaborado previamente pelo Projeto Atuar, a partir de respostas originadas de um 

questionário aplicado a farmacêuticos que atuam nos hospitais do Estado do Rio de 

Janeiro.  A finalidade é de obter dados sobre esses profissionais e suas experiências 

nas instituições em que estão inseridos.  

5.2 – Sobre o Banco de Dados 

O banco de dados foi gerado em três etapas: foi realizado um levantamento de 

dados no CNES, foi feita uma definição da amostra e elaborado e aplicado um 

questionário eletrônico. 

O levantamento através da base de dados CNES foi realizada em 2013 segundo 

as informações de interesse, a saber: atendimento prestado (internação); Convênio 

(SUS); Esfera administrativa (todos); Natureza da organização (todos); Estado (RJ) e 

Municípios (Região Metropolitana).  

O Estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 43 mil Km², é um importante 

Estado da Região Sudeste, responsável por mais de 50% do PIB brasileiro. Possui 

92 municípios e um quantitativo de 558 hospitais (Cadernos de Informação em 

Saúde, 2009).  Apresenta distribuição irregular da população em seu espaço, tendo 

densidade demográfica de 365,23 hab / km2, sendo a região metropolitana com 

maior concentração de pessoas. Dessa região, os municípios com maior densidade 

demográfica são São João de Meriti (13024 hab/km2), Nilópolis (8117 hab/km2), 

Belford Roxo (6031 hab/km2) e Rio de Janeiro (5265 hab/km2) (ACSELRAD, 2010). 

Já o tamanho adequado de uma amostra que represente adequadamente a 

população geral estudada foi definido de acordo com informações disponíveis no 

CNES até o mês de Outubro de 2013. Assim, foram listados um total de 268 

hospitais de diferentes características (Tabela 1) e 1408 farmacêuticos atuantes na 

área hospitalar (Tabela 2). 
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Tabela 1: Distribuição de frequências dos hospitais, segundo as regiões do Estado do Rio de Janeiro. 

Outubro, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição do total de farmacêuticos e tamanho da amostra, segundo os estratos 

populacionais do estado do RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, para atingir um número significativo de participantes, o tamanho da 

amostra foi calculado com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5%. 

Regiões N % 

Baía da Ilha Grande 4 1,5 

Baixada Litorânea 21 7,8 

Centro Sul 12 4,5 

Médio Paraíba 26 9,7 

Noroeste 19 7,1 

Norte 16 6,0 

Região Metropolitana 146 54,5 

Serrana 24 9,0 

Total 268 100,0 

Porte do 

Hospital 

Região Total de 

Farmacêuticos 

Tamanho da 

Amostra  Final 

GRANDE 

Metropolitana 498 184 

Norte 47 18 

Sul 13 5 

MÉDIO 

Metropolitana 512 190 

Norte 135 50 

Sul 31 12 

PEQUENO 

Metropolitana 105 39 

Norte 36 14 

Sul 31 12 

TOTAL  1408 524 
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Além disso, também foram consideradas recusas na participação do projeto, o que 

levou a necessidade de acrescentar 26% ao valor calculado. Por fim, o tamanho da 

amostra foi definido em 524 farmacêuticos (TOMAZ, 2014)  

Os farmacêuticos foram convidados através de contato telefônico a responder a 

um questionário eletrônico. O número final de farmacêuticos que responderam ao 

questionário eletrônico do Projeto Atuar Hospitalar foi de 265, com erro amostral de 

6,6% e nível de confiança mantido em 95% (COCHRAN, 1977).  

A estruturação do questionário foi dividida em duas partes, referentes ao 

profissional enquanto indivíduo e ao profissional e seu local de trabalho. O 

questionário foi disponibilizado na internet através do site www.atuar.uff.br.  

 A aplicação do instrumento consistiu em realizar contato telefônico com as 

farmácias dos hospitais selecionados, convidando todos os farmacêuticos dessas 

unidades a responderem ao questionário virtual acessando o site. Os profissionais 

receberam o link da página e a senha de acesso por e-mail.  Após a conclusão do 

questionário os dados eram contabilizados na base de dados. (COSTA, 2014). 

5.3 – Análise  

O trabalho desenvolvido faz parte da Pesquisa Atuar (Eixo Hospitalar) e se 

debruçara apenas em algumas questões do questionário, naquelas identificadas 

como necessárias para responder aos objetivos inicialmente traçados.  

As perguntas do questionário estavam previamente definidas, permitindo uma 

análise mais direta e clara das respostas, e opcionais, podendo o convidado avançar 

sem responder perguntas que não desejasse.  

Todas as respostas dos farmacêuticos geraram um banco de dados, e para este 

estudo foram selecionadas duas perguntas sobre o conhecimento e a importância 

dada aos MPP (Quadro 1).  
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Pergunta I – Qual das alternativas a seguir melhor define o termo 

medicamentos potencialmente perigosos? 

a) Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que 

apresentam maior frequência de erros no ambiente hospitalar e suas 

consequências são de menor gravidade 

b) Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem 

risco aumentado de provocar danos significativos ao usuário em 

decorrência de falha no processo de utilização – RESPOSTA 

CORRETA 

c) Medicamentos potencialmente perigosos são todos aqueles que 

podem estar envolvidos com erros no ambiente hospitalar, com 

consequência de maior ou menor gravidade 

Pergunta II – Qual o nível de importância que você atribui ao tema 

“medicamentos potencialmente perigosos”? (Considere que 1 

significa menor importância e 5 maior importância) 

Quadro 1: Perguntas selecionadas sobre conhecimento dos farmacêuticos e a importância dada 

aos MPP. (Elaboração própria). 

As respostas coletadas foram relacionadas com outras perguntas separadas em 

blocos A, B e C, sendo formação em farmácia, vínculo empregatício, estrutura e 

processos do hospital, respectivamente (Quadro 2). Assim, através da análise dessa 

relação de perguntas e respostas foi possível observar quais características do 

serviço e do profissional que impactam no conhecimento e na importância atribuída 

aos MPP. 

A análise dos dados foram feiras pela comparação de porcentagem entres as 

respostas. Dessa maneira, foram considerados fatores que sugerem influência nos 

elementos observados aqueles que apresentaram diferenças nas respostas acima 

de 2%.  
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Bloco A 
(Formação em farmácia) 

Bloco B 
(Vínculo empregatício) 

Bloco C 
(Processos do hospital) 

Ano de conclusão da 

graduação  

Quantidade de 

empregos 

Modelo de distribuição de 

medicamentos utilizado 

no atendimento da 

maioria das clínicas do 

hospital 

Natureza da universidade 

(pública ou privada) 

Tipo de vínculo 

empregatício (servidor 

público, contrato 

temporário, CLT, outro) 

A existência de uma lista 

de MPP no hospital 

Estágio em farmácia 

hospitalar 

Escala de trabalho 

(diarista ou plantonista) 

 

 Maior titulação (graduação, 

especialização, mestrado, 

doutorado ou pós-

doutorado) 

Carga horária de 

trabalho 

 

 Leitura de textos científicos 

lidos no último mês  

Ocupação em cargo de 

chefia no serviço de 

farmácia 

 

Quadro 2: Questões divididas em blocos de acordo com suas características, para relacionar com as 

perguntas sobre conhecimentos e importância dada aos MPP. (Elaboração própria) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 – Conhecimento a respeito de Medicamentos Potencialmente Perigosos  

As respostas da pergunta “Qual das alternativas a seguir melhor define o termo 

medicamentos potencialmente perigosos?” foram relacionadas com as respostas 

das questões sobre formação em farmácia, vínculo empregatício e processos do 

hospital. 

6.1.1 – Em relação à formação em Farmácia 

Após a análise do banco de dados do Projeto Atuar, tem-se a seguinte 

correlação entre o conhecimento dos farmacêuticos sobre os MPP e as 

características da formação em Farmácia, denominado Bloco A. 

Variáveis como tempo de formação, natureza da Universidade (pública ou 

privada) e estágio em farmácia hospitalar não apresentaram impacto no 

conhecimento sobre MPP entre os farmacêuticos. Esses fatores apresentaram 

valores próximos de acerto sobre a definição de MPP. 

 Alguns trabalhos da literatura encontraram resultados similares a estes, dentre 

eles uma pesquisa realizada em um hospital filantrópico em Minas Gerais, na qual 

foram medidos conhecimentos de enfermeiros sobre precauções de contato, e que o 

nível de conhecimento na amostra analisada foi independente do tempo de formado 

e da natureza da instituição (OLIVEIRA CARDOSO & MASCARENHAS, 2009).  

 A realização de estágios reflete-se em uma maior preparação do graduando 

para o exercício da profissão, pois é no estágio que a formação teórica encontra-se 

com a prática (PAIVA & MARTINS, 2012). Porém, agregar conhecimentos depende 

de muitos outros fatores ligados ao estagiário, como interesse, bom aproveitamento 

e estratégias de aprendizado utilizadas (MUNIZ, PEIXOTO & PEIXOTO, 2014). 

Entretanto, alguns fatores apresentaram relação com os conhecimentos sobre 

MPP, entre eles a titulação e a leitura de textos científicos. Aqueles que possuem 

mestrado (acadêmico ou profissional) 86% (n=30) escolheram a opção correta sobre 

definição dos MPP, o que demonstra uma taxa superior aos 83% de acertos 

encontrados entre os que possuem especialização (n=78) ou somente graduação 

(n=27). Não houve participantes com doutorado, e apenas um farmacêutico com 

pós-doutorado que escolheu a opção correta sobre definição de MPP. Isso sugere 

que quanto maior a titulação, mais chances existem do indivíduo possuir o 
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conhecimento analisado, o que é coerente com os objetivos do sistema de pós-

graduação existente no Brasil. O mestrado, existindo nas modalidades acadêmica e 

profissional, aproxima o mestrando da leitura científica, o que acrescenta 

sobremaneira conhecimentos ao indivíduo, assegurando ao mesmo atuação 

profissional diferenciada (GAZZOLA, 2003; ROBAZZI et al., 2012).  Além disso, 

permite aprofundamento dos conteúdos para o alcance de padrão de competência 

científica e profissional, impossível de ser alcançado no âmbito da graduação 

(STEINER, 2005). 

Outro fator influente foi o contato com textos científicos. As taxas de acerto sobre 

a definição de MPP foram maiores com a leitura de 3 ou mais artigos no último mês 

(Quadro 3). Explicita-se assim a contribuição efetiva dos textos científicos como 

forma de aprofundar conceitos, desenvolvendo maior competência sobre um 

assunto (CURTY & BOCCATO, 2005). 

Quadro 3: Fatores relacionados à formação em farmácia que impactaram nos conhecimentos dos 

farmacêuticos sobre MPP. 

 

 

 

BLOCO A – Formação em Farmácia 

Questões 
Opções escolhidas pelos 

farmacêuticos participantes  

Qual é sua maior titulação? Opção Correta 
Opções 
erradas 

Pós Doutorado 100% - 

Mestrado 86% 14% 

Graduação 83% 17% 

Especialização 83% 17% 

Doutorado - - 

 Quantos textos científicos (livros ou 
artigos) relacionados a sua prática você 
leu no último mês? 

Opção Correta 
Opções 
erradas 

0 81% 19% 

1 80% 20% 

2 81% 19% 

3 91% 9% 

4 88% 12% 
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6.1.2 – Em relação ao vínculo empregatício 

Sobre a relação entre conhecimento dos farmacêuticos sobre MPP e o vínculo 

empregatício, denominado Bloco B, também foram encontrados fatores influentes e 

não influentes. 

A carga horária cumprida, que variava de 40 horas a menos de 10, e a escala de 

trabalho, diarista ou plantonista, não apresentaram impacto no fato de saber ou não 

a definição de MPP. Essas questões estão mais ligadas à capacidade individual de 

administrar o próprio tempo, ou seja, aqueles que conseguem administrar suas 

horas de trabalho lidam melhor com o cumprimento de tarefas e logram se dedicar 

mais a outras ações, como tempo para agregar conhecimentos (PEREIRA, 2004). 

Para Lima e Jesus (2012), planejar é a chave para o sucesso. Muitos profissionais 

desperdiçam o tempo com distrações supérfluas, o que pode influenciar na buscar 

por conhecimentos relevantes.  

 O número de empregos dos profissionais da pesquisa apresentou relação com 

a quantidade de acertos. Aqueles que possuem 3 empregos [90% (n= 27)] 

acertaram a definição sobre MPP. Este resultado mostrou-se contrário a dados da 

literatura, como demonstrado na pesquisa feita por Silva (2002), que avaliou 

conhecimentos dos farmacêuticos sobre regulamentação da profissão, em que os 

indivíduos que possuíam outros empregos não tiveram seu nível de conhecimento 

influenciado. Outro estudo, realizado por Silva e colaboradores (2013), também 

avaliou conhecimentos dos farmacêuticos e a atuação em mais de um emprego, não 

encontrando associação estatisticamente significativa. 

Quando perguntado sobre vínculo empregatício, os contratados por regime CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho) foram os que apresentaram maior número de 

acertos da questão sobre MPP, apresentando 87% (n= 96) de respostas corretas. 

Esse fato pode estar ligado à motivação presente nos profissionais. Para alguns a 

estabilidade oferecida pelo serviço público pode levar ao comodismo e a 

desmotivação. Além disso, existem processos burocráticos excessivos enfrentados 

com maior frequência no setor público, o que gera desânimo por parte dos 

servidores pela busca de novos conhecimentos (CRUZ et al., 2012; SARMENTO, 

2013). Nesse contexto, um estudo realizado por SARMENTO (2013), apresentou 

resultados similares, demonstrando maior motivação profissional entre os celetistas, 

os quais possuem estabilidade diferente do servidor estatutário.  
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Em relação aos contratos temporários, para Azevedo e Borges (2010), a 

contratação temporária tem como desvantagens o fato de haver falta de motivação, 

uma vez que estes não têm perspectiva de futuro dentro do órgão. A sua 

estabilidade se dará até o momento em que o seu contrato acabar. Assim, a 

motivação tem como função ativar o interesse e direcionar o comportamento para 

que o indivíduo busque conhecimentos e atinja suas metas (NUTTIN, 1983; MALUF, 

1994). 

O fato de ser chefe do serviço de farmácia hospitalar não demonstrou possuir 

maior conhecimento sobre MPP, pois aqueles que não possuem o cargo de chefia 

nesse setor apresentaram taxa de acerto de 84% (n= 162), valor superior aos 80% 

(n=65) de acertos dos chefes de farmácia. (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Fatores relacionados ao vínculo empregatício que impactaram nos conhecimentos dos 

farmacêuticos sobre MPP. 

Isso pode se dar pelo grande envolvimento do farmacêutico em atividades 

administrativas, como gestão e compra de medicamentos, o que se torna demasiado 

quando o profissional ocupa o cargo de chefia, consumindo grande parte da carga 

horária de trabalho (BORGES & NASCIMENTO, 2008). O fato dos chefes de serviço 

não se envolverem com frequência em atividades de pesquisa e ensino prejudica o 

BLOCO B - Vínculo Empregatício 

Questões Opções escolhidas pelos 
farmacêuticos participantes  

Quantos empregos você possui? Opção Correta 
Opções 
erradas 

1 82% 18% 

2 83% 17% 

3 90% 10% 

3 ou mais - - 

Qual o seu tipo de vínculo empregatício 
neste hospital? 

Opção Correta 
Opções 
erradas 

Servidor Público 82% 18% 

Contrato temporário 78% 22% 

CLT 87% 13% 

Outro 78% 22% 

Você é o chefe do serviço de farmácia? Opção Correta 
Opções 
erradas 

Sim 80% 20% 

Não 84% 16% 
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desenvolvimento de novos conhecimentos, pois a interdependência entre teoria e 

prática é inevitável (BOCCHI & FAVERO, 1996). 

 6.1.3 – Em relação aos processos do hospital 

 Nas questões envolvendo a estrutura e os processos do hospital, denominado 

Bloco C, somente foram encontrados fatores que influenciam o conhecimento sobre 

MPP. 

 Foram selecionadas duas questões para compor este bloco, uma sobre o 

modelo de distribuição de medicamentos utilizados no atendimento da maioria das 

clínicas do hospital, e outra sobre a existência de uma lista de MPP no hospital em 

que o farmacêutico respondente está inserido.  

Em relação ao sistema de distribuição de medicamentos, os hospitais que 

possuem dose unitária apresentaram 92% (n=33) de acertos (Quadro 5). Esse 

sistema é mais complexo e os riscos nele existente são considerados importantes, 

exigindo profissionais mais preparados (FREITAS, 2004). 

Quadro 5: Fatores relacionados aos processos do hospital que impactaram nos conhecimentos dos 

farmacêuticos sobre MPP. 

As instituições que possuem listas de MPP 92% (n=60) responderam 

corretamente a questão, superando os 71% (n=34) de acerto daqueles hospitais que 

não possuem a listagem (Quadro 5). O contato com protocolos e listas dos MPP 

reduz a dependência de memorização de quais medicamentos presentes na 

BLOCO C – Processos do hospital 

Questões 
Opções escolhidas pelos 

farmacêuticos participantes  

Qual o modelo de distribuição de 
medicamentos utilizado no atendimento 
da maioria das clínicas do hospital? 

Opção Correta 
Opções 
erradas 

Dose Unitária 92% 8% 

Coletivo 87% 13% 

Individualizado 80% 20% 

O hospital possui lista de "medicamentos 
potencialmente perigosos"? 

Opção Correta 
Opções 
erradas 

Sim 92% 8% 

Não 71% 29% 

Desconhece 75% 25% 
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instituição são potencialmente perigosos, permitindo execução segura de 

procedimentos e maior familiaridade com o assunto (LUEDY et al., 2012). 

6.2 – Importância (valorização) dos Medicamentos Potencialmente Perigosos  

As respostas da pergunta “Qual o nível de importância que você atribui ao tema 

“medicamentos potencialmente perigosos”? (Considere que 1 significa menor 

importância e 5 maior importância)?” também foram relacionadas com as respostas 

das questões sobre formação em farmácia, vínculo empregatício e processos do 

hospital. 

 

6.2.1 – Em relação à formação em farmácia 

Nesta análise, algumas questões do bloco A, como tempo de formado, estágio 

em farmácia hospitalar e titulação não apresentaram associação com o nível de 

importância que os profissionais atribuíram aos MPP.  

Entretanto, outra questão, como a natureza da faculdade, apresentou valores 

importantes. Os farmacêuticos oriundos de faculdades privadas contribuíram com 

uma porcentagem maior do nível de importância máximo dada aos MPP, 

representando 86% (n= 97). Já aqueles graduados em instituições públicas, 71% (n= 

117) consideram que os MPP possuem nível 5 de importância (Quadro 6). Porém, a 

literatura não apresenta diferenças estatisticamente significativas entre indivíduos 

graduados em faculdade públicas e privadas quando são relacionados 

conhecimentos, interesse ou importância dos profissionais a um determinado 

assunto (SILVA & VIEIRA, 2004; FARINA & ROMANO-LIEBER, 2009; OLIVEIRA 

CARDOSO & MASCARENHAS, 2009). 

Outrossim, a leitura de artigos mostrou-se também um fator influente na forma 

como os farmacêuticos avaliam a atenção que deve ser conferida aos MPP. Os 

números demonstraram que aqueles que leram mais de 3 artigos no último mês 

atribuíram maior grau de importância aos MPP (Quadro 6). Resultado semelhante ao 

encontrado na análise anterior sobre conhecimento dos farmacêuticos sobre MPP. 

Isso indica que o interesse em informar-se auxilia no acúmulo de conhecimentos 

mais concretos, e, consequentemente, o profissional consegue entender melhor a 

importância adequada a ser dada ao assunto. Muitas vezes a deficiência de leitura 

de artigos científicos é explicada por pouco domínio da língua inglesa, o que dificulta 

o contato do profissional com bases de dados científicas, como por exemplo 
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PubMed e Web of Science, prevalecendo buscas inespecíficas e rasas em sites não 

científicos, sem consulta de artigos, estudos e protocolos clínicos (TOMASSI & 

RIBEIRO, 2012).  

Quadro 6: Fatores relacionados à formação em farmácia que impactaram no nível de importância 

atribuída aos MPP pelos farmacêuticos 

 

6.2.2 – Em relação ao vínculo empregatício 

O bloco B, representado pelo vínculo empregatício, quando analisado em 

relação à importância atribuída aos MPP, não apresentou relação com a quantidade 

de empregos e a quantidade de empregos em farmácia hospitalar.  

O vínculo empregatício demonstrou uma maior importância dada aos MPP pelos 

profissionais contratados por regime CLT, apresentando 83% (N= 91) para o nível 5 

de importância. Esse resultado foi similar à análise feita sobre os conhecimentos dos 

farmacêuticos sobre MPP em que os que possuíam vínculo por CLT apresentaram 

um nível maior de acerto na definição desses medicamentos. Assim, além da 

motivação diferenciada dos celetistas, demonstrada por alguns estudos, esses 

indivíduos possuem uma visão mais parecida com os trabalhadores de empresas 

privadas e, por conseguinte, atentam mais às consequências e resultados do seu 

trabalho, indicando a maior atenção dada aos MPP e aos cuidados que devem ser 

direcionados a esses medicamentos (MACHADO, VIEIRA & GARCIA, 2013). 

BLOCO A - formação em Farmácia 

Questões 

Nível de importância atribuídos pelos 
farmacêuticos aos MPP 

(1 para menor importância e 5 para maior 
importância) 

Qual a natureza da universidade que 
você concluiu a sua graduação 

1 2 3 4 5 

Privada - - 2% 11% 87% 

Pública 1% - 3% 25% 71% 

Quantos textos científicos (livros ou 
artigos) relacionados a sua prática 

você leu no último mês? 
1 2 3 4 5 

Nenhum 1% - 5% 18% 76% 

1 - - 1% 30% 69% 

2 - - 6% 16% 78% 

3 - - 0% 14% 86% 

4 ou mais - - 1% 16% 83% 
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A escala de trabalho mostrou diferenças nos resultados entre plantonistas e 

diaristas. Assim, aqueles que trabalham em escala de plantão 74% (N= 110) 

atribuíram nível de importância máximo aos MPP, já entre os diaristas, 81% (N= 

103) classificaram os MPP como um assunto de maior importância (Quadro 7).  

 

Quadro 7: Fatores relacionados ao vínculo empregatício que impactaram no nível de importância 

atribuída aos MPP pelos farmacêuticos. 

A carga horária apresentou-se como um fator que também pode influenciar a 

forma como os farmacêuticos encaram esses medicamentos. De todos os 

respondentes dessa questão, 84% (N= 81), os que trabalham 40 horas semanais 

consideram os MPP um tema de maior importância. E, apesar da taxa de atribuição 

do nível de importância 5 representada pelos que trabalham menos de 10 horas 

semanais mostrar-se 100%, apenas 3 farmacêuticos se encaixam nessa categoria 

(Quadro 6).  

Já em relação à chefia do serviço de farmácia, os chefes que responderam ao 

questionário 83% (N= 67) atribuíram nível 5 de importância aos MPP. (Quadro 7).  

BLOCO B – vínculo empregatício  

Questões 

Nível de importância atribuídos pelos 
farmacêuticos aos MPP 

(1 para menor importância e 5 para maior 
importância) 

 Qual o seu tipo de vínculo 
empregatício neste hospital? 

1 2 3 4 5 

Servidor Público 1% - 3% 20% 76% 

Contrato temporário - - 3% 33% 64% 

CLT - - 4% 13% 83% 

Outro - - - 28% 72% 

Qual sua escala de trabalho? 1 2 3 4 5 

Diarista - - 1% 18% 81% 

Plantonista 1% - 5% 20% 74% 

Qual a sua carga horária de 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

40 horas - - 1% 15% 84% 

20h a 39h 1% - 4% 22% 73% 

10h a 19h - - - 25% 75% 

Menos de 10h - - - - 100% 

Você é o chefe do serviço de 
farmácia? 

1 2 3 4 5 

Sim - - 2% 15% 83% 

Não 1% - 3% 22% 74% 
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Esses dados apresentaram divergências com os resultados apresentados 

anteriormente, em que a carga horária, a escala de trabalho e o cargo de chefia não 

foram influentes nos conhecimentos sobre MPP. O conhecimento em relação aos 

MPP ajuda a entender a importância desses medicamentos. Isso depende em maior 

escala do interesse do profissional em organizar seu tempo para se dedicar ao 

assunto (PEREIRA, 2004). 

 

6.2.3 – Em relação aos processos do hospital 

O bloco C somente apresentou questões que influenciam o nível de importância 

dada aos MPP pelos profissionais, resultados similares às relações encontradas 

entre os processos do hospital e os conhecimentos sobre estes medicamentos.  

No que tange ao tipo de distribuição interna de medicamentos no hospital, 89% 

(N=42) dos que atendem a maioria das clínicas utilizando o sistema coletivo 

atribuíram importância de nível máximo aos medicamentos em questão. Isso porque 

deve haver comprometimento do farmacêutico com o bem estar dos pacientes, em 

todos os setores e o fornecimento dos medicamentos de forma segura com a 

possibilidade de monitoramento dos efeitos de seu trabalho (ANGONESI & RENNÓ, 

2011). Porém, esse controle não ocorre no sistema coletivo de distribuição de 

medicamentos, que possui alto índice de erros de medicação e pouco controle sobre 

perda e a qualidade dos medicamentos após dispensação (BRASIL, 1994). Isso 

aponta que os farmacêuticos que trabalham em instituições com sistema coletivo, 

devido a maior chance de erros ligados a esse método, consigam entender melhor a 

importância de controle, mais precisamente quando está relacionado aos MPP. 

Em relação a presença de lista de MPP, os hospitais que as possuem entendem 

que esses medicamentos são altamente importantes, pois 83% (N=54) desses 

hospitais atribuíram nível 5 de importância aos MPP (Quadro 8). Tal resultado 

reforça a ideia da análise anterior sobre conhecimento em relação a esses 

medicamentos. A presença de listas permite maior familiaridade e entendimento de 

sua importância (LUEDY et al., 2012). 
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Quadro 8: Fatores relacionados aos processos do hospital que impactaram no nível de importância 

atribuída aos MPP pelos farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco C – Processos do hospital 

Questões 

Nível de importância atribuído pelos 
farmacêuticos aos MPP 

(1 para menor importância e 5 para maior 
importância) 

Qual o modelo de distribuição de 
medicamentos utilizado no 
atendimento da maioria das 
clínicas do hospital? 

1 2 3 4 5 

Coletivo - - 2% 9% 89% 

Individualizado 1% - 3% 22% 74% 

Dose Unitária - - 3% 19% 78% 

O hospital possui lista de 
"medicamentos potencialmente 
perigosos"? 

1 2 3 4 5 

Sim 1% - 2% 14% 83% 

Não - - 4% 25% 71% 

Desconhece - - 11% 33% 56% 
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7. CONCLUSÂO  

Todos os blocos apresentaram alguma relação com o nível de conhecimento dos 

farmacêuticos e o nível de importância dados por esses aos MPP. O bloco C, 

referente aos processos do hospital, foi o único que apresentou total relação das 

suas questões com ambas as análises que objetivaram o presente estudo.  

Os conhecimentos dos farmacêuticos em relação aos MPP apresentaram relação 

com a titulação e o número de artigos científicos lidos. Os que possuem mestrado e 

os que tem contato com leituras científicas apresentaram maior conhecimento. O 

vínculo empregatício influenciou tais conhecimentos quando o farmacêutico era 

contratado por regime CLT. O aumento da quantidade de empregos apresentou uma 

relação positiva, porém dados da literatura não insinuaram semelhança de 

resultados. Já os processos do hospital sugeriram que a presença de lista de MPP e 

a utilização de dose unitária na distribuição interna de medicamentos estão 

vinculados a um maior conhecimento dos farmacêuticos em relação aos MPP. 

Considerando que o conhecimento em relação aos MPP ajuda a entender a 

importância desses medicamentos, as características de formação em farmácia 

apresentaram resultados coerentes entre a análise de conhecimento e o nível de 

importância atribuída aos MPP.  A leitura de artigos científicos refletiu em atribuição 

de maior importância aos medicamentos. O vínculo empregatício por CLT e a 

presença de lista de MPP também apresentaram relação com a atribuição de nível 

máximo de importância aos MPP. Ainda sobre os processos do hospital, os que 

possuem dose coletiva sentem maior necessidade de controle dos MPP e atribuem 

nível máximo de importância aos mesmos. 

O tempo de formado e a realização de estágio em farmácia hospitalar não 

apresentaram relação com nenhuma das análises feitas, ou seja, não apresentaram 

impacto no conhecimento sobre MPP nem nível de importância atribuído a esses 

medicamentos. 

Torna-se importante um estudo com uma análise que utilize testes estatísticos 

para confirmação dos dados influentes apresentados neste estudo.  
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